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Inspectie verder in het nauw

Hoofdinspecteur Gerrit van der Wal heeft in het programma Pauw en Witteman 
aantoonbaar gelogen. Dat zegt het consumentenprogramma Tros Radar. 
Inspectie wist 'van niets' 
Op de vraag hoe lang het heeft geduurd voordat de Inspectie op de hoogte was van incidenten 
rondom neuroloog Jansen Steur in Medisch Spectrum Twente, antwoordde Van der Wal dat 
het acht jaar lang heeft geduurd voordat hierover in 2004 meldingen binnen kwamen bij de 
Inspectie. Hij zei weliswaar niet trots te zijn, maar: ‘Wij weten en horen ook niet alles.’ Radar 
wees op het rapport over deze zaak, waarin staat dat de eerste melding al binnenkwam in 
1994. Twee inspecteurs hielden zich toen bezig met disfunctionerende specialisten. Een van 
hen was Van der Wal zelf. 
Gebrekkig functioneren 
In de Radar uitzending van maandag 16 januari 2012 komt natoniale ombudsman Alex 
Brenninkmeijer aan het woord. Hij beaamt desgevraagd dat hij in zijn carriere niet eerder een 
overheidsdienst heeft meegemaakt die zo gebrekkig functioneert. Volgens Brenninkmeijer 
heeft de Inspectie te weinig tijd voor hoor en wederhoor bij klachten en is niet gericht op 
het vinden van de waarheid rondom calamiteiten. 
Weigerachtig 
Van der Wal wilde niet reageren in de uitzending van Tros Radar, zo stelt het programma, 
omdat de Inspectie niet wil ingaan op individuele gevallen. Een dag later verscheen Van der 
Wal wel bij Pauw en Witteman en ging toen op verschillende casussen in. Ook in de 
uitzending van 23 januari wil Van der Wal niet reageren, zegt Radar. Het tv-programma heeft 
een meldpunt klachten over de Inspectie opgezet en wil de verzamelde klachten binnenkort 
samen met ombudsman Brenninkmeijer overhandigen aan VWSminister Schippers. 
Baby Jelmer 
Een week geleden verscheen een rapport over Jelmer Mulder, ‘baby Jelmer’, die in 2007 na 
een darmingreep in het UMC Groningen ernstige hersenschade opliep. De Inspectie kreeg 
daarin forse kritiek. De Inspectie was niet bereikbaar voor commentaar. (Zorgvisie-Carina van 
Aartsen) 
Lees ook: 
OM gaat Enschedese neuroloog vervolgen
Commissie Hoekstra: Inspectie te laat in actie tegen neuroloog Twente
Klink wil onderzoek ziekenhuistop en OM over neuroloog
Orthopedisch chirurg Waterland op non-actief 
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